
 

 

Γιάννη  Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 151 25 Παράδεισος  Αμαρουσίου, ΤΗΛ.: 800 11 08108, (210) 6183500, FAX: (210) 68 19 231 

www.obi.gr,  info@obi.gr 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 

 

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι, 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και η Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΑΒΙ) έχουν την 

τιμή να σας καλέσουν στην εναρκτήρια εκδήλωση για την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η 

οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 στο BALLROOM ΙΙΙ του ξενοδοχείου 

King George στο Σύνταγμα.  

Η Ακαδημία, η οποία ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 31/2019 (ΦΕΚ 56/Α/5-04-2019), είναι 

αυτοτελής υπηρεσία του ΟΒΙ, επιτελεί δημόσια αποστολή και αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο για την 

ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Ελλάδας. Η λειτουργία της Ακαδημίας 

συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία πιστοποιημένων συμβούλων ευρεσιτεχνίας και την 

ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης στον τομέα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Πρόκειται για αίτημα 

τριών δεκαετιών της κοινότητας των τεχνικών επαγγελματιών της χώρας, υπήρξε προαπαιτούμενο και 

οδηγεί στο «άνοιγμα» του επαγγέλματος κατάθεσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,  υλοποιώντας και τις 

προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, συνιστά ευκαιρία για την προσέλκυση 

σχετικών επαγγελματιών από την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου με δεδομένη τη 

μοναδικότητα ενός τέτοιου τύπου Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην περιοχή. 

Η εκδήλωση με θέμα την έναρξη λειτουργίας της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας συνιστά 

μια ιδιαιτέρως σημαντική και διεθνούς εμβέλειας εκδήλωση. Σ' αυτή θα συμμετάσχουν σε υψηλό επίπεδο 

εκπρόσωποι διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών και Οργανισμών, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), ο κ. Antonio Campinos, η Γενική Διευθύντρια 

της Ακαδημίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕUIPO), o Γενικός Διευθυντής 

συνεργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), ο Γενικός Διευθυντής της 

Ακαδημίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO). Επίσης σε ανώτατο επίπεδο θα 

συμμετάσχουν εκπρόσωποι οκτώ αντιπροσωπιών εθνικών γραφείων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

H εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες των θετικών επιστημών, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, 

νομικούς, εκπροσώπους γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, δικαστικούς και δημόσιους λειτουργούς. 

Θα ήταν ιδιαιτέρως σημαντικό για τον Οργανισμό και την Ακαδημία να παρευρεθείτε στην εκδήλωση. 

Με τιμή,  

 

 

Ο Πρόεδρος του ΟΒΙ και της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Δρ Πρόδρομος Τσιαβός 


